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Khi còn ở ghế giảng đường, cùng lúc anh quen hai người con gái, Dung 

và Hạnh. Rất tư nhiên và rất bình thường, khi chưa cưới nhau có lúc anh hẹn hò 

với Hạnh uống café, có lúc anh hò hẹn với Dung đi mua sắm. Về gia thế một 

người, cha mẹ là cấp cao của nhà nước, người kia cha mẹ là doanh nghiệp. Về đồ 

dùng cá nhân thì một người chuyên dùng hàng hiệu. Muốn thể hiện mính… Người 

kia trái lại, quần áo chỉ cần phù hợp với vóc dáng của mình, vừa đù nổi lên những 

đường nét duyên dáng quyến rũ, vừa đủ lộ ra những chổ mà đàn ông thích nhìn, 

vừa mê say, đắm đuối. Về cá tính thì một người vui vẻ hoạt bát dễ dãi, thường 

không để ý đến người khác, rất mau quên, không đặt thành vấn đề bất cứ chuyện 

gì… Người kia thì khác, nguyên tắc, mực thước đâu ra đó và rất đàn bà… 

Anh đắn đo suy nghĩ, lựa chọn và cuối cùng anh đã chọn Dung. Đám cưới 

được long trọng cử hành, trong lễ ra mắt tại nhà hàng có đầy đủ họ hàng bè bạn 

trong đó có Hạnh. Sau tuần trăng mật họ được ra riêng căn nhà họ đang ở là do cha 

mẹ hai bên cho trong khu. Dung được ba mẹ giao cho một sạp vải ở chợ để kinh 

doanh dù nàng cũng đã tốt nghiệp đại học. Có kiến thức và lanh  lợi, nên Dung rất 

thuận tiện trong việc buôn bán. Còn anh làm việc cho một công ty. Đồng lương 

khiêm tốn chỉ đủ cho anh tiêu xài. Mọi vật dụng cho ngôi nhà mới do Dung sắm 

sữa từ nguồn lợi của sạp vải. Anh rất thương Dung, thường về nhà sớm, nấu cơm 

giặc đồ và làm những việc vặt tránh cho Dung mệt nhọc sau một ngày vất vả ngoài 

chợ. Cuộc sống gia đình của họ tương đối sung túc, ổn định mà nhiều bạn trẻ ao 

ước. Vì điều kiện làm ăn họ thường sum họp vào buổi tối, hôm nào thích, họ đưa 

nhau đi ăn hoặc café với nhau. 

  Mới đó mà họ chung sống đã ba năm. Ba năm không dài nhưng rất lâu nếu 

họ trông chờ một điều gì đó mà nó không đến. Như mọi ngày sau khi xem lại sổ 

sách buôn bán trong ngày rồi lên giường nằm cạnh chàng. Nàng thường mặc chiếc 

áo ngủ mỏng, mềm, xức một chút nước hoa quen thuộc quyến rũ tạo một không 

khí gợi cảm, hưng phấn, cho họ mau có một “tí nhau”, để vui nhà vui cửa và hai 

bên nội ngoại có cháu ẳm bồng, trong nhà có tiếng nói cười của trẻ thơ, nhưng chờ 

mãi chờ mãi mà không thấy.  

Cứ mỗi lần đưa Dung đi phố, anh thấy những cặp vợ chồng trẻ tay trong tay 

dắt theo những đứa con của họ anh lại chạnh lòng. Căn nhà riêng của hai người 

càng ngày càng buồn tẻ. Sức lôi cuống của một mái ấm phai nhạt dần.  

Anh bắt đầu chểnh mảng trong giờ giấc, hôm nào anh cũng đi làm về trễ, 

người hôi mùi bia rượu khó chịu. Hôm nay rất tệ, cô tựa cửa chờ anh đến gần 

mười hai giờ khuya anh mới về. Chếch choáng, chân thấp, chân cao nghiêng ngã  

bước vào thềm nhà vịn vai cô rồi lảo đảo gieo người xuống chiếc ghế bành. Cô 

điềm đạm :  

- Anh uống nhiều quá! 

Anh không nói mà hộc ra trên nền nhà bầy nhầy mùi chua của những thứ 



chưa tiêu hóa kịp. Cô dìu anh vào giường lấy khăn thấm nước nóng lau mặt và đắp 

lên trán. Cô lau nhà, sửa lại bàn ghế rồi lên giường nằm bên anh thao thức… 

Sáng hôm sau cô vẫn đến chợ buôn bán. Còn anh cơn say vẫn chưa dứt anh 

không đến công ty, vùi mãi trên giường đền bốn giờ chiều thì điện thoại anh bỗng 

reo. Anh nhíu mày nhìn vào màn hình: 

- Alo anh nghe. - Hạnh hả? Em có khỏe không? 

- Em vẫn khỏe, còn anh? 

- Anh vẫn thường, chắc hôm nay có chuyện vui? 

- Không có gì hết, nhớ anh gọi được chứ? 

- Chiều nay rảnh, uống café nhé. 

Do dự một lúc anh hỏi? 

- Quán nào? 

- Quán anh và em thường đến. 

Anh đến trước chọn một góc khuất, gọi một café đá ngồi chờ. Chạng vạng 

tối quán thưa khách. Cô đến trong trang phục hơi “Hot” nhoẻn miệng cười, khẽ 

cởi áo khoác, lộ ra bộ ngực trắng ngần, quyến rũ…Anh đưa chiếc khăn cho cô 

thấm lại khuôn mặt, vuốt lại mái tóc lấm tấm bụi mưa. Hạnh ngồi xuống và gọi ly 

kem chocola.   

- Café với nhau thế này có phiền anh không? 

- Không có gì đâu. 

- Trông anh không được khỏe. 

- Anh hơi mệt vì uống nhiều rượu đêm qua.  

- Anh biết uống rượu từ bao giờ? 

- Vài tháng gần đây thôi. 

- Rượu và thuốc lá có hại cho sức khỏe. 

- Không dữ dội bằng nỗi buồn xâm lấn. 

- Anh đang có gì trục trặc, có thể cho em biết không? 

- Anh đang mong ước vợ anh có “tí nhau” 

Hạnh trấn an anh: 

Tưởng là gì khủng khiếp. Chúng ta đang ở thế kỷ 21, y khoa rất tiến bộ, hơn 

nữa hai người mới chung sống có hai năm. Dung khỏe mạnh, lo gì. Cái gì cũng từ 

từ, đừng nóng vội. 

        - Nếu không may thì cũng do sự lựa chọn của anh thôi! 

 “Anh ơi đừng tuyệt vọng” - HiHi… 

- Em hay đùa trên sự buồn phiền của kẻ khác. 

- Em xin lỗi…Bây giờ, qua kinh nghiệm hãy nói cho em biết những yếu tố 

của một gia đình hạnh phúc.  

- Rất nhiều, nhưng quan trọng là phải biết nhường nhịn và chấp nhận. 

- Anh có thể nói rõ hơn? 

- Nghĩa là không nên cải vã, phân định thắng thua. Không đòi hỏi tuyệt đối 

cái gì đó ở người kia, khi yêu cái đẹp của người ấy đồng thời phải chấp nhận cái 

không đẹp của họ vì “Nhân vô thập toàn”. Nhấp một ngụm café anh hỏi Hạnh: 

- Dường như em đang chuẩn bị cho tương lai đời mình? 

- Nghe anh nói em ngại quá,  

- Đến một lúc nào đó bạn bè sẽ có phần đời riêng của họ, em cũng thế.  



- Em cảm thấy rất buồn và đơn độc khi những rong chơi hò hẹn qua đi, em 

chán huyên náo, em muốn được bình yên, có được không? 

- Đó cũng là một sự lựa chọn. Được lụa chọn là một điều hạnh phúc, thời 

gian không đợi ai đâu, đừng để quá muộn khi ta không còn quyền lựa chọn. 

- Có bao giờ ta bị lựa chọn sai? 

- Đôi khi vì yêu những mảng tối của người kia bị che khuất. Hơn nữa chính 

chúng ta cũng không biết được những nết xấu ẩn khuất trong con người của mình 

khi chưa va chạm. 

Anh xem đồng hồ đã hơn 10 giờ khuya. Khi anh và Hạnh song song ra khỏi 

quán, hương của tóc thoáng qua, anh định nắm tay Hạnh và hôn lên má nhưng kịp 

kiềm chế. Nụ hôn nồng nàn tình ái phải dành cho ai và lúc nào thì đúng, không 

cảm tính để tránh sự  ngộ nhận và làm tổn thương người khác… Điện thoại reo, 

nhìn số anh trả lời: 

- Alo, anh nghe, anh đang uống café với bạn. 

- Em biết anh đang buồn điều gì, đừng uống nữa, về đi, em đang chờ, chúng 

ta chưa nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ mà.  

Dung bao giờ cũng thế, điềm đạm, nhẹ nhàng. Anh thấy thương Dung, dù 

anh đã làm những điều cho Dung buồn, nhưng Dung không nặng lời, âm thầm 

chịu đựng. Anh thì thầm: Dung à, anh xin lỗi em! anh rất khao khát, mong chờ. 

Anh nóng vội muốn sớm được làm cha. Anh biết bây giờ em đang tựa cửa chờ anh. 

Anh đã hiểu, anh vẫn yêu em tha thiết. Chiếc taxi trườn tới anh vội vã bước lên 

quay về. 
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